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Kateřina Ježková se ve své diplomové práci pokusila posoudit schopnost českého vězeňského 
systému naplňovat veřejný zájem v této oblasti. Zachytila obraz veřejného zájmu v různých 
dimenzích: z pohledu odborníků, podle preferencí občanů, funkčních potřeb společnosti, 
podle individuálních zájmů. U každé z těchto skupin vybrala některé prameny, které mohly 
adekvátním způsobem mnohostranně pojatý obraz doložit. Využila poznatky z odborných a 
masových médií, výzkumy veřejného mínění,  legislativní dokumenty, volební programy a 
prohlášení vlád. Realizovala případovou studii v jedné z českých věznic. Zjištěné výsledky 
pak zhodnotila podle  atributů veřejného zájmu, za které považovala: převýchovu, izolaci 
vězňů a péči o zaměstnance.

Jako badatele, který se na oblast veřejné politiky nespecializuje mě v teoretické části práce  
poněkud překvapilo, že veřejný zájem není možné formulovat na základě teoretických 
východisek – například z pojetí smyslu a účelu trestání - a poté ho konfrontovat s tím, jak ho 
vnímají jednotliví aktéři. Autorka se pokoušela definovat veřejný zájem zpětně podle obrazu, 
jak ho vnímají aktéři veřejné politiky, média, veřejnost , legislativa, politické subjekty, tedy 
podle toho, jak se tento obraz projevuje v příslušných postojích a dokumentech. Ty by však –
podle mého názoru – naopak měly z exaktně stanoveného veřejného zájmu vycházet.  Postup 
Kateřiny Ježkové mi připadá  jako hledání podstaty podle projevů. Autorka v závěrech sama 
uvádí, že mezi aktéry nepanuje shoda, co je veřejný zájem. Pochopitelně: každý z nich vnímá 
situaci jinak a z individuálních postojů asi nejde odvodit obecně platné stanovisko. V oblasti 
veřejné politiky nemám mnoho zkušeností, je možné, že  někdy jinak postupovat nejde, takže 
přijímám autorčino tvrzení, že teoretický rámec nelze exaktně definovat (str. 44). Poznámku 
míním jako dotaz a stejně tak jsem se chtěl zeptat, na to, co je  „teorie nálad a postojů“. Ani 
s tím jsem se dosud nesetkal.

V souvislosti s formulováním veřejného zájmu podle respondentů jsem měl v některých 
případech dojem, že Kateřina Ježková až nekritiky přejímá názory  autorů a respondentů 
profesně spjatých s Vězeňskou službou ČR. Je dobře, že dokázala jejich stanoviska 
přehodnotit. Kdyby se mechanicky citovalo dál, co bylo jednou napsáno, tak by to mohlo být 
časem chápáno jako pravda. V závěrech například autorka správně uvádí, že nelze potvrdit 
absolutní nezájem politiků.

K části věnované českému vězeňství nemám žádné připomínky. Je ryze faktografická. Jiná by 
ani nemohla být. Oceňuji citaci nejnovějších podkladů, ale ani to by jinak nešlo.

Empirickou částí práce jsem přímo nadšen. Autorka podrobně analyzovala podklady, které 
vypovídaly o postojích jednotlivých aktérů z několika úhlů pohledu: z hlediska odborníků, 
občanů, funkčních potřeb společnosti, volebních programů a programových prohlášení vlád, 
legislativy, individuálních zájmů. Využila přitom obsahovou analýzu, převzaté výzkumy 



veřejného mínění, analýzu dokumentů, případovou studii. Při důkladné obsahové analýze 
dodržela náročná pravidla (což nebývá zvykem, za obsahovou analýzu se často prohlašuje 
jakékoliv nahlédnutí do dokumentů). Funkčně použila manuál Centra adiktologie. Oceňuji, že 
připomenula i úskalí některých metod, zmínila se o případných možných zkresleních 
objektivity výzkumníka, ke kterým může například dojít na základě sympatií k vstřícnějším 
respondentům. Všechny výsledky byly přehledně zpracovány, v nápaditých grafech, (kterým 
Kateřina Ježková říká obrázky). Zvláště zdařilý je vývoj témat na straně 72. 

K empirické části mám jen dvě poznámky.Opět nejde o výtku, v úvahu dávám jen svůj názor 
a netvrdím, že by nemohly být výzkumné přístupy chápány i jinak. Případové studie na 
str.108 bych spíše prezentoval jako expertní rozhovory. Je otázka, zda šlo o zúčastněné 
pozorování (str. 109), když autorka nebyla součástí pozorovaných objektů a pozorovala 
zjevně. 

Škoda, že tak důkladný, zajímavý a metodologicky precizně zjištěný materiál je shrnut do 
méně přehledných závěrů, resumé a abstraktu. Ne, že by tyto části byly špatně zpracované, ale 
mám pocit, že vynikající empirické poznatky by měly být co nejpřitažlivěji prezentovány. 
Tak, aby čtenář prahnul po jejich důkladném přečtení. Je určitě obtížné zformulovat takové 
množství zjištění do přesných, logicky uspořádaných, obecně platných postulátů. Závěry jsou 
správně zaměřeny na to, kam se dospělo. Pak se ale podobné věty opakují i v resumé, které by 
mělo být zaměřeno spíše obsahově. Prospělo by, kdyby se důsledněji  odlišovaly roviny: 
hlediska, prameny, metody. Podstatné by mělo být odděleno od nepodstatného.  

Drobné poznámky: 

Naprosto souhlasím, že věznice je z vnějšku obtížně srozumitelná (str. 108)
Růst počtu vězňů po roce 1990 by nebyl tak překvapivý, kdyby se zároveň řeklo, že 
evidovaná kriminalita vzrostla. 
Na straně 137 i dále se říká „ochrana zbytku společnosti“. Pro vězeňskou subkulturu jsme my 
ostatní „zbytek“?
Veřejnost má možná menší zájem o oblast veřejného zájmu (str. 141), ale hlavně má zcela 
zkreslené představy o vězeňství.
Nad citované schéma  2 (Zeman) by patřila nějaká úvodní věta. Takto je schéma hned pod 
nadpisem.
Třikrát se opakuje stejný obrázek pod číslem 2,5,26. Vzhledem k textu je to funkční, ale 
čtenář si může domnívat, že jde o opomenutí.         
Odkazy na prameny jsou precizníě, ale proč je na str.135 opakovaně: správně: Jméno 
(nadbytečně: Institut pro kriminologii a sociální prevenci), název, Praha IKSP, rok, ISBN
Navíc se uvádí i dostupnost webových stránek, ale nějak jinak. Máme www.kriminologie.cz

Po jazykové stránce mi vadí: „skrze projekční otázku“, „skrze případovou studii“, „popasovat 
se s nejpalčivějšími neduhy“, opakovaně. věta začíná: nicméně. Několikrát je první písmeno 
v závorce. Překlepy jsem zaznamenal jen na str.48 (i/y), 97(,). 

Diplomová práce Kateřiny Ježkové má výborné rozložení sledovaných faktorů, které je 
základem vynikající empirické části. Pokud jsem uvedl některé připomínky k teoretické části, 
závěrům a k resumé neznamená to, že by tyto části měly nějaké závažnější nedostatky. 
Konstatuji pouze, že empirická část je lepší.  Všechny poznatky uvedené v empirické části 
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jsou tak zajímavé, a tak jsou tak přehledně zpracovány, že by rozhodně neměly uniknout 
pozornosti širší odborné veřejnosti. Rozhodně doporučuji, aby autorka o nich referovala, 
publikovala a aby se – pokud to bude možné a pokud bude chtít -  penologickou 
problematikou dále zabývala. 

Navrhované hodnocení: výborně
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